OBCÍ HORKA a NEDAŘÍŽ

Vážení spoluobčané,
s ukončením roku bilancujeme, co se nám podařilo a nepodařilo v tomto roce 2009
uskutečnit. Předkládáme Vám stručný přehled letošních akcí v našich obcích.
Po několikaletých marných žádostech o přidělení dotace se nám podařilo z vlastních
prostředků konečně opravit mostek v Nedaříži na cestě k Bajerovým. Sice se oprava neobešla bez
dílčích problémů, ale myslíme si, že je pěkný a funkční a přejeme si, aby sloužil dlouhá léta.
Při vánoční procházce obcí si prohlédněte všechny sochy svatých v Nedaříži i na Horkách
včetně pomníčku Oldřicha Póla na Horkách. Všechny dostaly nový „kabát“, jsou zrenovovány a skví se
v celé parádě. Prosíme, neničte je, ať zůstanou jako kulturní dědictví pro další generace.
Ke zdravotnímu středisku už nemusíte jen s obavami, že Vás něco bolí, ale přijďte se posadit a
poklábosit si za letního počasí do parčíku na nové lavičky, které pro nás sponzorsky vyrobila firma
Suchánek a Walraven.
Trochu nás mrzí, že zmizel pěkný parčík u firmy p. Junka s jezírkem a místo toho stojí
autosalón a cca 20 automobilů. Berme to tak, že je to daň dnešní doby, neboť každá domácnost je
závislá na dopravě do zaměstnání, za kulturou i na nákupy autem vzhledem ke stále řídnoucímu
vlakovému i autobusovému spojení.
Kdo přijde do našeho kulturáčku v Nedaříži, už nenajde v koutě stará kamna a začouzený roh.
Do této akce jsme investovali cca 800 tis. Kč a doufáme, že z prostředků Evropské unie se nám 80%
vrátí. Celková rekonstrukce spočívala v osazení ústředního topení do všech prostor. Vyhřívání
zajišťuje ekologický kotel s mechanickým přísunem paliva z vestavěného zásobníku s možností
spalování biomasy v podobě dřevěných pelet. Zároveň byl zateplen strop nad celým prostorem, aby
nedocházelo k tepelným ztrátám, opravilo se sociální zařízení. Konečně zmizel na pánském WC
tradiční žlábek a byly instalovány pisoáry. Položila se nová dlažba, byly obloženy parapety a
vyměněny obkládačky, opraveny omítky. Před kulturákem se vybudovalo pěkné stání ze zámkové
dlažby pro pět automobilů a zpevnila se plocha i pod kontejnery na odpady.
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Další rozporuplnou akcí bylo vybudování místní komunikace k višňovce.
I.etapa prošla minulý týden kolaudací a po menších dodělávkách je možné ji
užívat.
Po několika letech se konečně podařilo opravit plot u sokolovny , který
neslouží jen pro oddělení pozemku, ale je historickým prvkem naší obce. Ještě
zbývá dosadit plotové rámy, které jsou již připravené. Doufáme, že po dokončení opravy odolá
hustému silničnímu provozu .
V souvislosti s novým „chodníkovým“ zákonem se obracíme na naše občany a organizace na
Horkách s prosbou o zimní údržbu chodníku tak, jak bylo realizováno doposud.
V kanceláři obecního úřadu bylo zřízeno kontaktní místo Czech POINT. Služby Czech POINTu
zahrnují poskytnutí výpisu z rejstříku trestů, výpisy z centrálního registru řidičů, výpisy z katastru
nemovitostí atd. Tyto služby jsou zpoplatněny správními poplatky. Provozní doba Czech POINTu je
prozatím každou středu od 15 do 17 hodin.
Oznamujeme našim občanům změnu na Obecním úřadě v pozici administrativní pracovnice.
Od nového roku Vás v kanceláři uvítá paní Bronislava Hamplová.
Již několik let je naše obec členem Svazku obcí – Jilemnicko, jehož hlavním úkolem je rozvoj
tohoto regionu i pomocí dotací z EU. Informace o aktivitách a činnostech Svazku obcí najdete na
www.jilemnicko-so.cz.
Co plánujeme:
V plánu mimo jiné máme v příštím roce opravit některé místní komunikace a zahájit úpravu
hřiště. Velkým úkolem pro nás bude zpracování územního plánu, který musí akceptovat nový
stavební zákon. Proto se obracíme na vlastníky pozemků, kteří uvažují o záměru výstavby nebo
prodeje pozemků k výstavbě, aby tento záměr písemně oznámili na náš obecní úřad.
Obec Horka u Staré Paky tímto také děkuje našim sponzorům, kteří nám touto cestou
pomáhají zajišťovat sportovní i kulturní život v obci.
O činnosti dobrovolných spolků

Hasičský sbor Nedaříž
Jako velitel SDH Nedaříž, bych Vás chtěl seznámit s činností sboru za uplynulý rok.
V lednu jsme uspořádali HASIČSKÝ BÁL a DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který jsme si všichni, jako
každý rok, náležitě užili.
V dubnu jsme poprvé zajišťovali občerstvení při závodu kynologů na místní louce a konec měsíce
patřil tradičnímu pálení čarodějnic u Kulturního domu v Nedaříži.
Květen byl plný akcí všeho druhu. Hned první májový víkend jsme zajišťovali občerstvení a
technické zabezpečení při oslavách výročí železniční trati, souběžně byli zástupci sboru vysláni do
2

německého Bad Langensalsa za našimi přáteli. Třetí víkend byl ve znamení jarního
kola PODKRKONOŠSKÉHO POHÁRU dětí a poslední víkend nás děti reprezentovaly na
okresním kole v Poniklé.
V červnu nás zase reprezentovala družstva mužů a družstvo žen na okrskové
soutěži v Čisté u Horek. 27. 6. jsme společně s dětmi pálili papírovou školu na
zahájení prázdnin.
Srpen byl ve znamení NOČNÍ SOUTĚŽE. Ta je jednou z největších akcí, kterou sbor pořádá, je velmi
technicky náročná na zajištění jak hladkého průběhu soutěže, tak občerstvení všech návštěvníků a je
na okolí jedinečná, protože celá probíhá za tmy, kdy je trať označena pouze několika loučemi.
Začátkem září jsme na oplátku do Čech pozvali německé přátele a další víkend jsme pořádali
podzimní kolo PODKRKONOŠSKÉHO POHÁRU dětí společně se soutěží VETERÁNŮ.
První říjnový víkend jsme byli s dětmi na soustředění na Pecce, kde jsme se připravovali na BRANNÝ
ZÁVOD, který jsme následně absolvovali v Čisté u Horek. Zde se starším dětem podařilo umístit na
historickém 5. místě. Na konci října jsme pro naše seniory uspořádali ve spojení s Obcí Horka
odpolední posezení s dechovkou.
Listopad již tradičně patřil VEPŘOVÝM HODŮM. Hojná účast jen potvrdila jejich úspěšnost.
Letošní rok jsme uzavřeli Mikulášskou nadílkou pro děti a plaváním v jičínském bazénu.
Na závěr bych vám chtěl popřát spoustu pohody o nadcházejících vánocích a zdraví do Nového
roku 2010.
Doufám, že se s mnohými z Vás opět setkám na námi pořádaných akcích a to třeba hned na
HASIČSKÉM BÁLE pořádaném 23. 1. 2010 nebo na MAŠKARNÍM BÁLE pro děti 16. 1. 2010.
S pozdravem

Martin Bajer
Velitel SDH Nedaříž
Sokol Horka
Horečtí sokolové se za letošní rok mohou pochlubit několika úspěšnými akcemi. Začalo to klasickou
zabíjačkou, dětským a sokolským plesem.
V dubnu byla zahájena jarní část okresní soutěže v kopané mužů. Sezóna 2008 – 2009 se našemu družstvu
moc nepodařila a družstvo skončilo na 12. místě.
O prázdninách začala probíhat rekonstrukce fotbalového hřiště. Doufáme, že se nám povede v průběhu
příštího roku dokončit.
V neděli před svatým Václavem jsme uspořádali kolojízdu. Zúčastnilo se hned 12 převážně horeckých cyklistů
a najelo se přes 25 kilometrů.
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V podzimní části okresní soutěže oddíl kopané TJ Sokola Horka odehrál 13 soutěžních utkání. Z toho jich 7
skončilo vítězstvím, 3 remízou a 3 prohrou našeho mužstva. Po těchto výkonech přezimuje družstvo mužů na
pěkném 4. místě v tabulce se ztrátou 4 bodů na první mužstvo Košťálov C. Konečně se našemu mužstvu začalo
dařit. Snad i jarní část soutěže se podaří s dobrými výsledky.
Fotbalová podzimní část byla ukončena 7. 11. 2009 a to již tradičním kláním mezi ženatými a svobodnými.
Odpoledne pokračovalo oficielní částí s hodnocením podzimního kola společně se skalními fanoušky a sportovní
odpoledne pomalu přešlo v zábavu s rockovým nádechem. Zábava to však letos nebyla jediná, ještě se pořádaly
dvě větší a to pouťová na jaře s posvícenskou k podzimu.
Za pomoci Obce Horka u Staré Paky pořádáme dne 19. 12. 2009 již 2. vánoční trhy. Všichni jste tímto zváni
na bohatý kulturní program, poslední vánoční nákupy a dobré občerstvení.
Rok 2009 ukončíme vánočním nohejbalovým turnajem v sokolovně a sportovním odpolednem pro celou
rodinu.
Na zimní sezónu sokolovny 2010 plánujeme, kromě drobných turbánků a posezení tyto akce:
leden – veřejná zabíjačka v podobném duchu jako letos
únor – dětský maškarní bál
březen – sokolský ples 6. 3. 2010
Finanční prostředky získané konáním těchto akcí používáme na opravy naší sokolovny.
Přijďte nás podpořit svojí účastí!
Klubík
Začátkem prosince opět zahájil činnost klub dětí a maminek v nových prostorách sokolovny. Scházíme se
každé pondělí od 16,00 hodin. Předmětem setkání jsou různé výtvarné a tělesné činnosti, které jsou
přizpůsobené dětem předškolního i školního věku.
V letošním roce se nám podařilo uspořádat tyto akce:

Akce, co nás čekají:

Dětský maškarní bál
Čarodějnické rejdění s lampiónovým průvodem
Plavání s dětmi
Kolojízda

Recitace básní na 2. vánočním jarmarku
Vánoce s dětmi
Sportovní odpoledne pro děti
Maškarní bál 2010

Cvičení pro ženy každého věku je vždy v pondělí od 18,30 hod. v sokolovně.
Přijďte se na nás podívat a zapojit!

Prosinec 2009

Obec Horka u Staré Paky
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